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Att producera, värdera och kommunicera forskning
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å mitt nya skrivbord i mitt nya arbetsrum ligger
två nya publikationer. Den ena, ”Housing in
Denmark” anlände med post från en kollega vid Center
for Bolig og Velferd i Köpenhamn. Det är en påkostad
och rikt illustrerad publikation som ger en aktuell och
intressant bild av boendevillkoren i vårt södra grannland
och som reser viktiga frågor om kostnadsutveckling för
bostäder, regional variation, segregation m.m. Den andra
publikationen är utgiven i IBF:s egen forskningsrapportserie och belyser den aktuella planeringssituationen i
kommunerna för en nu trettio år gammal svensk
bostadspolitisk målsättning, målet att skapa allsidig
hushållssammansättning i bostadsområden. Som all god
forskning inspirerar båda publikationerna till ytterligare
forskning: måhända behöver också Sverige en uppdaterad och lättillgänglig översikt över boendevillkorens
utveckling? Och, om social och etnisk blandning fortfarande är en aktuell bostadspolitisk målsättning, hur kan
vi ha segregation och rentav fördjupad segregation om
politiker och planerare i 30 år haft ambitionen att undvika
den?
För en institution som IBF handlar det vardagliga
forskningsarbetet om att läsa, inspireras av och kritiskt
granska vad andra skriver samt att själva planera,
genomföra och rapportera studier. Att ge ut en forskningsrapport, en bok eller att få en artikel accepterad för
tidskriftspublicering innebär alltid en stor dag för den
enskilde forskaren men också för miljön som sådan,
inklusive kanslipersonal och forskande kollegor. Det är
detta som är vår kärnverksamhet.
I våras granskades samtliga institutioner vid Uppsala
universitet av paneler bestående av forskare från andra
länder. Man granskade särskilt med vilken kvalitet man
fullgör sin uppgift; man läste ett mindre urval skrifter,
skummade meritförteckningar och samtalade under en
knapp dag med varje institutions forskare. Som lätt inses
blir sådana granskningar översiktliga. Under femårsperioden 2002–06 skrev IBF:s forskare, ibland enskilt
men ofta i olika former av nationella och internationella
samarbeten, 8 avhandlingar, 14 böcker, 114 bokkapitel,
124 tidskriftsartiklar, 86 rapporter och 136 konferensbidrag. Paneldeltagarna läste några av dessa, studerade
forsknings- och publikationsprofilen och drog slutsatsen:
”Because of much successful cooperation across the
frontiers of disciplines, it is rather difficult to assess the
different disciplinary groups separately. Therefore the
institute as a whole is regarded by the panel as having an
internationally high standard.”

...aktiviteter riktade till det omgivande samhället...
IBF:are på studiebesök i LKAB-gruvan i Kiruna.
Foto: Lena Magnusson Turner

Ett sämre betyg hade gjort oss besvikna men
skrivningen i sig rymmer positiva signaler. IBF har fyra
större ämnesgrupper – kulturgeografi, nationalekonomi,
sociologi och statskunskap – men rymmer också en
ekonomhistoriker, en kulturantropolog och en psykolog.
Viss forskning sker och måste ske disciplinorienterat –
så ser forskaridentiteterna och så ser ofta publikationskanalerna ut – men redan det faktum att vi är en
temainstitution, har ett gemensamt seminarium och
umgås dagligen underlättar självfallet utvecklandet av
forskningssamarbete också över disciplingränserna. Det
finns som jag ser det ytterligare potential i sådant
samarbete, inte minst i nu aktuella frågor som ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter, minskat produktionsstöd till nya hyresrätter, förändringar av fastighetsbeskattningen m.m. Några djupare analyser av konsekvenserna av sådana förändringar t.ex. i relation till
ungdomars boendesituation, boendekostnader, rörligheten
på bostadsmarknaden eller den sociala segregationen
tycks inte ha föregått besluten om dessa förändringar.
Den internationella panelen noterade också IBF:s
höga aktivitet i det som tidigare kallades den tredje
uppgiften, d.v.s. aktiviteter riktade till det omgivande
samhället. Få akademiska institutioner har genom åren
haft ett så utåtriktat förhållningssätt, där det årliga
evenemanget ”Bostadsveckan” samlat hundratals
praktiker och företrädare för myndighets-, bygg-,
bostads- och planeringssverige till dialog och debatt kring
ny forskning och aktuella bostadspolitiska frågor.

Nyckelperson i detta och i IBF:s internationella
nätverksbygge var framlidne Bengt Turner. Vi avser att
förvalta denna tradition så gott vi förmår; en temaforskningsinstitution som inte väcker intresse och
uppskattning bland intresserade praktiker inom fältet
förlorar inte nödvändigtvis sitt värde i forskarsamfundet
men står tveklöst svagare än vad som är önskvärt. IBF

avser att till våren 2008 inbjuda forskare, praktiker och
politiker till ett bostadsmöte. Redan de två publikationerna på mitt skrivbord innehåller tillräckligt med underlag
för stimulerande diskussioner. När våren anlänt kommer
ytterligare travar med nypublicerad forskning att bilda
ett gediget underlag för bostadsmötets diskussioner och
debatter.
Roger Andersson, prefekt vid IBF

Friskolorna och framtiden

skolans huvudsakliga
problem: att cirka 18 procent
av eleverna lämnar grundskolan utan en godkänd
kunskapsnivå (med betyget
underkänt i något ämne).
Skolverket menar till
exempel: ”Det är oacceptabelt stora skillnader i
resultat och kvalitet mellan
skolorna i Stockholm stad.
Andelen som klarar målen i
grundskolorna varierar från 32 till 98 procent.”
Å ena sidan orsakas denna enorma variation alltså
inte främst av friskolorna. Å andra sidan ger valfriheten visserligen enstaka elever möjlighet att lämna
de skolor som har sämst resultat, men den löser inte
huvudproblemet. Forskningen visar att en koncentration av elever som av olika orsaker har problem i skolan intensifierar problemen. Ett förtydligande exempel:
En invandrarelev har i allmänhet inga stora problem att
lära sig svenska givet att denne har svensktalande
kamrater, utan problemen uppstår och växer exponentiellt när väldigt få elever på en skola har svenska
som modersmål. Anledningen att vissa skolors elever
uppvisar dåliga skolresultat behöver därför inte alls
vara sämre undervisning eller sämre lärare.
Inte desto mindre finns starka skäl att lägga ned
skolor med mycket dåliga resultat! Deras elevsammansättning bidrar ofta starkt till resultaten och
deras möjligheter att locka nya kategorier elever är
knappast stora med tanke på deras resultat och rykte.
Deras elever bör istället ges möjlighet att gå i attraktiva skolor där plats finns. Eftersom antalet elever i
grundskoleålder för närvarande sjunker finns idag
ovanligt goda möjligheter till denna typ av strukturell
förändring. Samtidigt kan nya skolor behöva byggas för
att bereda eleverna plats i skolor med en bättre elevsammansättning. Av argumentationen följer förstås att
det är viktigt att utforma ”placeringen” av elever på
dessa skolor på ett sätt som inte återskapar elevsegregationen mellan vissa förorter och innerstad. Såväl
kommunala som fristående skolor med hög prestige bör
därför ha en antagningskvot reserverad för barn från
de nedlagda skolorna.

Anders Lindbom är docent och universitetslektor i
statskunskap, särskilt bostads- och urbanpolitik, vid
IBF. Anders har på uppdrag av Institutet för framtidsstudier redigerat antologin ”Friskolorna och
framtiden”, som kom ut i september. Han har själv
bidragit med artikeln ”Valfrihetens effekter på
skolornas elevsammansättning: Skolsegregationen i
Sverige” tillsammans med Ellen Almgren.
Skoldebatten handlar i dag i för hög grad om för- och
nackdelar med friskolorna. Det stora problemet är istället
att nästan var femte elev lämnar grundskolan utan en
godkänd kunskapsnivå. Därför måste kvalitet och omstrukturering nu prioriteras. Konkurrensen måste drivas
längre, det räcker inte att friskolor får etableras, skolor
med mycket dåliga resultat – vare sig de är kommunala
eller fristående – måste systematiskt läggas ned. Detta
skulle, rätt hanterat, också kunna få positiva effekter på
segregationen.
Antologin ”Friskolorna och framtiden” redovisar de
senaste vetenskapliga resultaten angående friskolornas
effekter på det svenska skolväsendet. Resultaten är i
korthet att:
* Etablering av friskolor i en kommun tenderar att ha
positiva effekter också på eleverna i de kommunala
skolorna.
* Etablering av en friskola i vissa situationer kan öka de
kommunala skolkostnaderna något. (Kostnadsökningen är
dock på det hela taget inte särskilt dramatisk och jämfört
med andra typer av resursförstärkningar leder den till
ovanligt stora positiva effekter på elevernas genomsnittliga prestationer.)
* Valfriheten inom skolan medverkar på marginalen till att
öka skolsegregationen, men den tilltagande skolsegregationen beror först och främst på den ökande boendesegregationen.
Det kanske viktigaste resultatet är dock att vare sig
friskolornas positiva eller negativa effekter är dramatiska. Den skolpolitiska debattens fokusering på de fristående skolorna är därför missriktad. De är varken
lösningen på eller orsaken till det som i mina ögon är
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Att lägga ned skolor med dåliga resultat orsakade
av skolans segregering bidrar till att minska såväl
segregationen i sig som dess huvudsakliga negativa
konsekvenser. Ett starkt tryck på skolor med dåliga
resultat skulle också dramatiskt öka det konkurrenstryck vars positiva effekter finns belagda i boken
”Friskolornas framtid”. Så länge dåliga prestationer
inte leder till att producenten elimineras – som på en
riktig marknad – är konkurrenstrycket faktiskt starkt
begränsat. En ytterligare ökning bör därför leda till att
resultaten förbättras.
Det har dock visat sig politiskt svårt att lägga ned
skolor (precis som förlossningsavdelningar eller annan
offentlig service). Statsvetenskaplig forskning tyder

emellertid på att impopulära beslut är möjliga att fatta
om de har en trovärdig och för de berörda godtagbar
motivering. Det skulle sannolikt vara enklare att finna
förståelse hos kommuninvånarna för beslut om nedläggningar av skolor om det är trovärdigt att de genomförs
av kvalitetsskäl snarare än av kostnadsskäl. Om
föräldrarna till barnen i den berörda skolan trots allt
skulle vara obenägna att se ett problem med att deras
barn bereds en undermålig utbildning bör de ha i åtanke
att skolplikten inte infördes för att skolan skulle vara en
lättillgänglig förvaringsplats för barnen på dagtid. Skolan
har den grundläggande funktionen att ge alla barn
möjligheter att bli väl fungerande medborgare.
Anders Lindbom anders.lindbom@ibf.uu.se

ENHR-konferensen i Rotterdam
När organisationskommitténs ordförande Peter
Boelhouwer på morgonen den 25 juni inledde 2007 års
ENHR-konferens i Rotterdam hade de 430 deltagarna
mer än en timme tidigare bänkat sig för att ta del i en fin
minnesstund över organisationens grundare och fram till
nu ende ordförande, vår i mars bortgångne kollega
Bengt Turner. Minnesstunden, med stämningsfull musik,
vackra bildspel och många uppskattande tal, markerade
slutet på en epok.
Alltsedan ”The European Network for Housing
Research” bildades 1988 har organisationens årligt
återkommande konferenser varit den viktigaste
mötesplatsen för europeisk bostadsforskning och med
tiden har organisationen växt och avsatt parallella
nätverk i andra världsdelar.
Rotterdamkonferensen 25–28 juni markerade inte
bara slutet på en epok utan också med nödvändighet
början på en ny. Samtidigt är organisationen så väl
inarbetad och nätverket så utvecklat att ordet kontinuitet
säkert blir det mest passande ordet också åren framöver. Temat för 2007 års konferens var ”Sustainable
Urban Areas” och som brukligt är organiserades
konferensen runt en blandning av spännande plenumsessioner (om demolering av hus/områden, betydelsen
av sociala/allmännyttiga bostäder, utvecklingen av
Rotterdam och stadens hamn, förändringar av relationen
mellan land och stad, städernas sociala och ekonomiska
roll m.m.) och livaktiga diskussioner i de 21 parallella
arbetsseminarierna. IBF var representerat av ett dussin
forskare och vi deltog med uppsatser i flera av
seminarierna.

Rustat för gentrifiering i centrala Rotterdam
Foto: Lena Magnusson Turner
Arrangemanget var allmänt uppskattat, inte minst de
två kvällsbegivenheterna i form av middag i 1400talskyrkan Laurenskerk och ombord på ångbåten ”De
Majesteit”.
2008 års stora konferens anordnas i Dublin 6–9 juli
med temat ”Shrinking Cities, Sprawling Suburbs,
Changing Countrysides”. Många ser fram mot att
presentera pågående och avslutad forskning i det
europeiska land och den stad som de senaste 20 åren
haft den allra högsta tillväxt- och moderniseringtakten.
Att där finns konflikter och debatter kring markanvändning, invandring, segregation och stadsomvandling behöver vi inte betvivla.
Roger Andersson
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Från bostadsmarknad till sjukvård
dragen och huruvida de
kapitaliserades som stod i
fokus. Med hjälp av
simuleringar med den
tidigare nämnda simuleringsmodellen beräknade vi
nuvärdet av räntebidragen
och kunde använda dessa
värden i en hedonisk
prismodell. Fullständig
kapitalisering var svaret.
Under de senaste åren
har jag ägnat mig åt tre
olika områden. Hyressättning och boendepreferenser
är det ena. Utgångspunkten
har varit att studera vilka
egenskaper i bostaden och
Tommy
bostadsområdet som hyresgästerna har värderat högst
för att de ska tycka att de har ett bra boende. Hur de
har värderat olika bostadsområden i förhållande till
varandra har också studerats.
Tobins q för småhus, dvs att beräkna kvoten mellan
ett marknadsvärde och ett nyproduktionsvärde, är det
andra. Detta har i huvudsak varit fråga om ganska enkla
beräkningar. Tillgången till data är den kritiska faktorn
och det har vi haft genom samarbete med lantmäteriverket. En del av intresset kring tobins q är den intuitiva
enkelheten i måttet. Och det finns inte något arbete som
jag har varit involverad i som har rönt så stort intresse
hos media. Dessutom med bara en bråkdel av arbetsinsats i förhållande till studier som kollegor har jobbat
med, vilket har känts lite märkligt ibland.
Boendeinflytande är det tredje. I dessa studier har
jag fått chansen att vidga mina perspektiv genom att
arbeta tillsammans med en statsvetare, Bo Bengtsson. I
det första samarbetet ägnade vi oss åt en utvärdering av
ett boinflytandeprojekt i Poseidon i Göteborg. I två
andra studier av lokal organisering och demokrati i
boendet har de lokala hyresgästföreningarna varit i
fokus. Man kan konstatera att arbetet med boinflytande är såväl svårt som uppmuntrande. Det är svårt att
få ett brett och djupt engagemang, men samtidigt finns
det ett genuint intresse hos relativt många hyresgäster
och de lägger ner mycket arbete också.
När jag punktvis och i kronologisk ordning går
igenom de olika områdena jag varit med och studerat
under de här tjugo åren, så kan man slås av en tendens.
En tendens som visar att när jag anlände till bostadsforskningen så var det planering och omfattande interventioner som var i centrum. Tjugo år senare är det

Tommy Berger har arbetat som forskare i nationalekonomi i tjugo år, först vid Statens institutet för
byggnadsforskning och senare vid IBF. I januari i år
bytte han verksamhet och blev landstingsråd i Gävleborgs län. Nedan berättar Tommy om sin tid i forskningens tjänst.
Efter tjugo år i den akademiska världen och i synnerhet i
den bostadsforskande världen, är jag sedan årsskiftet
istället verksam inom ett helt annat område – hälso- och
sjukvård. Dessutom som politiker. Jag har inte föresatt
mig att i det här inlägget på något fullständigt sätt
summera tjugo år, men jag tänkte beskriva lite av det
arbete som jag ägnat mig åt under mina år vid Statens
institut för byggnadsforskning (SIB) och Institutet för
bostads- och urbanforskning (IBF).
Jag kom till Gävle för att skriva mitt examensarbete.
Det var en produktivitetsstudie av bygg- och
anläggningssektorn som gjordes som en del i en
sektorsrapport till Långtidsutredningen 1987. Vid denna
tid var det nämligen så intressant med bostadssektorn att
den hade särskilda bilagor i långtidsutredningen. Inför
LU90 gjordes också en särskild bilaga för bostadssektorn, och SIB hade finansdepartementets uppdrag att
göra en sådan. Vid båda tillfällena var det Bengt Turner
som ledde arbetet med rapporterna, men det var flera
andra forskare vid SIB som också medverkade.
Bengt hade också arbetat med en modell över
finansieringen av nyproduktionen av bostäder. Det
arbetet utvecklade vi tillsammans till att bli en
mikrosimuleringsmodell som innehöll moduler över inte
bara räntebidragssystemet, utan också för bostadsbidrag
och skattesystem (såväl inkomst- som bostadsbeskattning). Allt eftersom promemoriorna om den stora
skattereformen läckte ut, försökte vi programmera detta
i vår modell för att se vad de fördelningspolitiska
effekterna skulle bli. Ett såväl spännande som väldigt
relevant arbete vid denna tidpunkt. Och medialt
intressant!
Hedoniska prisstudier, eller att studera enskilda
egenskapers betydelse för priset på ett småhus, har varit
ett annat forskningsområde. Rune Wigren vid IBF hade
tidigare gjort en mycket omfattande studie av detta för
just småhus. Bengt och jag gjorde det i mindre skala för
bostadsrättsmarknaden. Eftersom avgiften till bostadsrättsföreningen påverkar priset för den överlåtna
bostadsrätten, behöver särskild hänsyn tas till detta i
analysen. Det är inte helt självklart hur detta ska göras
även om det för en ekonom ligger närmast till att anta
rationella förväntningar och tro på en fullständig kapitaisering. Motsvarande frågeställning om kapitalisering
gjordes i en studie för småhus. Här var det räntebi-
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mer traditionella tankar om investeringar och
marknadslösningar som är det centrala. Och jag tror
inte att det i första hand är mina intressen som har
förändrats över tiden, utan jag har följt den tendens som
har varit i samhället. Samtidigt finns det frågor som har
varit eviga. Boinflytandefrågor har varit en följetong
under många år.
Jag har haft förmånen att under tjugo år få arbeta i
en oerhört stimulerande miljö, där inspirerande
diskussioner, generositet och intellektuell skärpa

har blandats på ett positivt sätt. Förhållandena och
förutsättningarna är i vissa avseenden väldigt olika
mellan forskningsvärlden och den politiska världen,
men jag tycker att jag har med mig mycket goda
erfarenheter från forskningen som tillför mina
politiska uppdrag väldigt mycket. Jag kan också
konstatera att jag som forskare åtnjöt massmedias
respekt på ett något annorlunda sätt än vad jag gör i
politikerrollen.
Tommy Berger

Forskarbesök från USA

Tjänsteläge

Daniel R. Williams
och Linda Kruger
besökte IBF och
Gävle den 21–23
augusti. De är båda
verksamma som
forskare vid USDA
Forest Service,
Daniel i Colorado
och Linda i Alaska.
Deras forskning
kretsar således kring
skog, naturområden och friluftsliv. De har publicerat en mängd artiklar, böcker och
forskningsrapporter om bl.a. människors attityder och
värderingar ifråga om friluftsliv och naturresurser, plats
och rumslig förankring, samhällsplanering och hållbarhet
samt relationer mellan lokalbefolkning, fritidshusägare
och mer tillfälliga besökare i naturområden. Vid IBF
höll de ett seminarium där de presenterade sin
forskningsorganisation och några av sina forskningsområden. De diskuterade också forskningsidéer och
framtida samarbetsmöjligheter med några av IBF:s
forskare.

Anna Ardin har anställts som forskningsassistent på
deltid den 1 oktober 2007–29 februari 2008.
Urban Fransson har slutat den 30 september 2007
för att tillträda en tjänst som forskare vid Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet.
Mats Franzén har utsetts till ställföreträdande prefekt vid IBF den 1 oktober 2007.
Per Gustafson antogs den 7 september 2007 som
docent i sociologi.
Nils Hertting har anställts som forskarassistent i
statskunskap den 1 augusti 2007.
Jonas Hugosson har anställts som forskningsassistent den 1 november 2007–31 januari 2008.
Kristin Ljungkvist har anställts som doktorand i
statskunskap den 1 september 2007.
Hanne Martinek har anställts som doktorand i
statskunskap den 1 september 2007.
Andreaz Strömgren har slutat som forskare i statskunskap den 31 augusti 2007 för att tillträda en tjänst
som miljö- och byggchef vid Timrå kommun.

Bostadsmöte i Gävle 2–3 april 2008
Det traditionella Bostadsmötet i Gävle äger rum den 2–3 april 2008. Notera datum redan nu i din
almanacka! Det blir ett antal intressanta seminarier med olika teman inom bostads- och
boendeområdet och vi vänder oss till dig som sysslar med boende och byggande för en bred
genomgång av aktuella frågor.
Mera information kommer senare. Välkomna till Gävle i april 2008!
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Ny rapport om allsidig hushållssammansättning
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